Beste lezer,
Draag je bij het overstappen van leerlingen naar een andere school hun gegevens digitaal over? En
gebruik je daarbij het Digitaal Overdrachtsdossier (DOD)? Dan is dit bericht voor jou belangrijk.
Vanaf 1 januari 2017 is het DOD hiervoor namelijk niet langer beschikbaar*. PO-Raad en VOraad hebben afgelopen week de besturen hierover geïnformeerd en adviseren scholen om gebruik
te maken van de Overstapservice Onderwijs (OSO). Bereid je nu alvast voor zodat je in het nieuwe
jaar vlekkeloos met OSO van start kunt.
OSO is vanaf 2017 officieel de landelijke standaard voor digitale overdracht van het
onderwijskundige rapport tussen scholen. OSO kan worden gebruikt als een leerling van basis- naar
basisschool overstapt, van middelbare naar middelbare school of van basisschool naar middelbare
school. Met OSO kunnen leerlinggegevens makkelijker en veilig worden overgedragen. OSO
voldoet geheel aan de wet- en regelgeving. De privacy van jouw leerlingen is daarmee ook
geborgd.
Wat moet ik doen?
Om OSO te kunnen gebruiken, moet je school zich eerst bij OSO aansluiten. Twijfel je of jouw
school is aangesloten? Check dan de website overstapserviceonderwijs.nl. Je kan inloggen op ‘Mijn
OSO’ voor een persoonlijk overzicht van jouw school, of ga naar Gebruik OSO – Overzicht
scholen met OSO.
Belangrijk is dat de regionale processen aansluiten op de werkwijze van OSO. Voor afspraken
hierover kan je je richten tot het povo-overleg of het regionale samenwerkingsverband.
Vragen?
Op overstapserviceonderwijs.nl staat informatie over het aansluiten, implementeren van OSO en
tips voor regionale afspraken. Daarnaast kan je bij vragen terecht bij onze servicedesk: telefoon:
0800-321 22 33 (op werkdagen van 9.00 – 17.00), e-mail: servicedesk@oso-od.nl. Voor vragen
over het uitwisselen van leerlinggegevens met je leerling administratiesysteem (LAS), neem je
contact op met de helpdesk van het LAS.
Kijk ook eens op de overstapserviceonderwijs.nl voor veel gestelde vragen en antwoorden.
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